
NYHEDSBREV  APRIL  2022   ~   Årsmøde mandag 2. maj 2022

Kære medlemmer
& kommende medlemmer

Det er en stor fornøjelse at kunne slå 
dørene op for nye arrangementer efter to 
års stilhed i pandemiens skygge. Det er en 
glæde hermed at kunne invitere til årsmøde 
og generalforsamling 2022. Kom og deltag i 
debatten og mød vor gæst:
skuespiller Bodil Jørgensen
Alle er velkomne
Mia Lund Rao, formand

Årsmøde mandag d. 2. maj
Sognegården Brønshøj Kirkevej 4D
Bus 2A, Bus 5C, Bus 10 eller Bus 350S til 
Brønshøj Torv

PROGRAM
Kl. 16 Generalforsamling med 
formandsberetning og drøftelse af 
fremtidige aktiviteter: se næste side
Kl. 17 Samtale om eksistentielle temaer i 
dansk film med skuespiller Bodil Jørgensen
Kl. 18 Aftensmad
Kl. 18:30 Fimvisning: Den prisbelønnede 
græske film Apples med kort introduktion

Der serveres kaffe & te, øl & vand, snacks, 
pocorn og pizza

Deltagelse er gratis for medlemmer. 
Ikke-medlemmer er også velkomne: 
deltagelse koster 100 kr.

Gæst ved
årsmødet:

Skuespiller
Bodil
Jørgensen

Tjek
IMDb
Gucca

DVD omslag:
Clausen Film/
Nordisk Film

Kontingent for 2022
50 kr. for studerende
250 kr. for alle andre enkeltpersoner
750 kr. for sogne og kirker
1000 kr. for andre organisationer
Beløbet bedes indbetalt senest 25. april
Arbejdernes Landsbank
reg. nr. 5321 – konto nr. 0259020
IBAN : DK 76 5321 0000 259020
BIC/SWIFT : ALBADKKK
Hvis du har spørgsmål eller brug for en 
regning eller kvittering, henvend dig trygt til 
vor kasserer Bo Torp Pedersen på 
botorpp@outlook.com

OBS: Der er også mulighed for at betale 
kontingentet ved årsmødet d. 2. maj kontant 
(lige penge, tak) eller via MobilePay
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https://www.gucca.dk/film/
https://www.imdb.com/name/nm0433697/


Anmeldelser, ideer, materialer m.m. på https://www.kirkeogfilm.dk/     
Tjek også vor Facebook-side https://www.facebook.com/kirkeogfilm 

Indkaldelse til generalforsamling mandag d. 2/5, 2022, kl. 16:00
Sognehuset, Brønshøj Kirkevej 4 D, 2700 Brønshøj
Bus 2A, Bus 5C, Bus 10, Bus 350S til Brønshøj Torv

Velkomst ved formand Mia Lund Rao.
Dagsorden efter vedtægterne til behandling:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning samt drøftelse af foreningens arbejde
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det kalenderår, som træder i kraft ved førstkommende 
årsskifte
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
Efter tur er disse bestyrelsesmedlemmer på valg: Jes Nysten, Mads Graves Pedersen og 
Mia Miriam Lund Rao
Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg: Kirsten Senbergs, Morten Sternberg og
Bo Torp Pedersen
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslår Arne Kristophersen som revisor og Anders Friis Knudsen som 
revisorsuppleant
7. Indkomne forslag
8. Næste års generalforsamling: Fastsættes af bestyrelsen i.h.t. vedtægterne
9. Eventuelt

Stemmeret har de registrerede medlemmer. Hvert enkeltmedlem har 1 stemme; 
kollektive medlemmer har op til 5 stemmer; der kan kun stemmes ved personligt 
fremmøde.
Regnskab og gældende vedtægter fremsendes gerne forud efter ønske; kontakt kasserer 
Bo Torp Pedersen: botorpp@outloook.com 
Større forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen (punkt 7), bedes snarest 
sendt til formand Mia Lund Rao på mmr@km.dk

Bestyrelsen sammenkaldes umiddelbart efter generalforsamlingen
– for at holde konstituerende møde eller aftale tid og sted for dette
1. Valg af mødeleder og referent
2. Bemærkninger til den afholdte generalforsamling
3. Konstituering: Valg af formand, næstformand og kasserer.
4. Fordeling af øvrige arbejdsopgaver: sekretær/referent, kontakt til Interfilm, kontakt til 
filmprisen Gabriel, redaktører og "teknikere" vedr. hjemmesiden, tilsynsførende med 
persondata, evt. andre
5. Næste bestyrelsesmøde
6. Eventuelt
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